
REGULAMIN 

BIEGU Charytatywnego 

„Bieg Mikołajów” w dniu 17 grudnia 2022 r. z okazji Jarmarku Charytatywnego  na leczenie 

Mai Dąbrowskiej. 

  

 

I. Cel: 

 

1.Pozyskanie środków na leczenie 5-letniej Mai Dąbrowskiej, 

2. Propagowanie i umacnianie zdrowych zasad współzawodnictwa,  

3.Promowanie aktywności sportowej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych ze szczególnym 

uwzględnieniem popularyzacji biegania,  

4. Kształtowanie postawy „fair play” wśród uczestników zawodów,  

5. Nawiązanie i kultywowanie tradycji biegowej w mieście Świdwin. 

 

II. Organizator: 

 

Świdwiński Ośrodek Kultury- Zamek 

 

III. Współorganizatorzy 

 

Urząd Miasta Świdwin 

 

IV. Termin i miejsce:  

  

Świdwin -ul. Niedziałkowskiego 17 (Zamek) 

17 grudnia 2022 

 

Biegi dla dzieci –  4 – 8 lat 

Dystans – około 400 m ( mała pętla dookoła zamku) 12:10 

Trasa będzie oznaczona taśmami oraz zabezpieczona przez wolontariuszy. 

 

Bieg dla wszystkich chętnych ( bieganie, nordic walking, marsz) 

Dystans około 2 km 12:30 



( 2 pętle biegnące ulicami i chodnikami miasta z przewagą  nawierzchni asfaltowej i częściowo 

kostki kamiennej).Trasa będzie oznaczona taśmami oraz zabezpieczona przez wolontariuszy. 

 

Sztafeta Św. Mikołajów 

Dystans 3x400 m 

Drużyna licząca 3 osoby. Dystans – około 400 m ( mała pętla dookoła zamku) 13:10 

Trasa będzie oznaczona taśmami oraz zabezpieczona przez wolontariuszy. 

 

Na trasie organizator nie zapewnia punkt z wodą. Punkt z wodą będzie w zamku. 

Po biegu każdy uczestnik otrzyma gorący napój. 

W zależności od hojności naszych sponsorów postaramy się zapewnić posiłek regeneracyjny. 

 

V. Trasa:  

  

Dystans dla dzieci 4-8 lat ok.400 metrów 

 

Dystans dla wszystkich  2 pętle (o długości około 1000 metrów każda, łącznie około 2 km ) 

biegnące ulicami i chodnikami miasta z przewagą  nawierzchni asfaltowej i częściowo kostki 

kamiennej. 

Start i meta ul. Niedziałkowskiego (parking przy zamku) 

 

VI. Pomiar czasu:  

  

1. W czasie biegu nie będzie prowadzony elektroniczny pomiar czasu. 

2. Warunkiem sklasyfikowania na mecie jest posiadanie numeru startowego. 

3. Uczestnicy skracający trasę zostaną zdyskwalifikowani. 

4. Numer startowy należy zamocować czterema agrafkami z przodu na odzieży wierzchniej tak, by 

był widoczny.  

  

VII. Zgłoszenia:  

  

1. Zgłoszenie internetowe jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. 

2. Zgłoszenie internetowe za pośrednictwem e-mail promocja@zamek.swidwin.pl jest ważne po 

wpisaniu wszystkich niezbędnych danych osobowych ( wiek, imię i nazwisko). 

mailto:promocja@zamek.swidwin.pl


3. Organizator ustala limit zgłoszeń: 50 zawodników w grupie dziecięcej, 100 zawodników w 

grupie dorosłych oraz 6 drużyn po 3 osoby w sztafecie- decyduje kolejność zgłoszeń.  

4. Po wyczerpaniu tego limitu będzie możliwość wzięcia udziału w biegu dla kolejnych 

zawodników, lecz organizator nie zapewnia medali. 

5. Numery startowe wydawane będą w biurze zawodów po okazaniu dokumentu tożsamości oraz 

podpisaniu oświadczenia o stanie zdrowia. 

6. W biurze organizacyjnym należy uiścić opłatę za start do puszki na rzecz Mai Dąbrowskiej 

minimum 20 zł.  

  

VIII. Warunki uczestnictwa:  

  

1. W biegu mogą uczestniczyć kobiety i mężczyźni, którzy wnieśli opłatę startową oraz nie mają 

przeciwwskazań zdrowotnych do startu w zawodach, co muszą potwierdzić, podpisując przed 

zawodami stosowne oświadczenie. Oświadczenie w imieniu zawodników niepełnoletnich podpisują 

ich opiekunowie prawni. 

2. Organizator gwarantuje numer startowy oraz pamiątkowy medal na mecie. Zawartość pakietów 

startowych będzie uzależniona od pozyskanych Sponsorów/Partnerów Biegu. 

3. Uczestnicy będą mogli skorzystać z depozytu znajdującego się w miejscu wyznaczonym przez 

Organizatora w dniu zawodów. Worek z depozytu można będzie odebrać tylko na podstawie 

numeru startowego. Organizator zabrania pozostawiania w depozycie przedmiotów wartościowych 

oraz dokumentów. Osoby, które nie zastosują się do zakazu robią to na własną odpowiedzialność. 

Organizator nie odpowiada również za rzeczy pozostawione bez opieki w trakcie trwania imprezy. 

4. Organizator zapewnia podstawową opiekę medyczną podczas trwania imprezy. 

5. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich zasad i przepisów, które mają 

zastosowanie do uczestnictwa w biegu w szczególności zasada fair play oraz niniejszego 

regulaminu. 

 

IX. Opłata startowa:  

  

1. Opłaty startowe: 

wpłata w biurze zawodów w dniu imprezy  – minimum 20,00 zł do puszki. 

Biuro organizacyjne otwarte od godziny 9:30 w sali widowiskowej zamku. 

2. Potwierdzeniem uiszczenia opłaty będzie wydany nr startowy. 

3. Opłata startowa nie podlega zwrotowi. 

 



X. Nagrody(puchary):   

  

1. Każdy uczestnik, który ukończy Bieg Charytatywny zgodnie z Regulaminem otrzyma unikatowy, 

pamiątkowy medal. 

2. Prowadzone będą klasyfikacje w kategoriach: generalna kobiet i generalna mężczyzn. Nagrody 

dla zwycięzców poszczególnych kategorii (miejsca I-III) z uwagi na charytatywny charakter 

wydarzenia uzależnione będą od pozyskanych Sponsorów.  

  

XIII. Polityka prywatności:  

  

1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, a od 

dnia 25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) jest Świdwiński 

Ośrodek Kultury w Świdwinie (zwany dalej „Administratorem”). 

2. Przekazanie danych osobowych przez zawodnika Organizatorowi jest dobrowolne, jednakże 

stanowi warunek uczestnictwa w biegu. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. 

zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

3. Warunkiem uczestnictwa w biegu jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych 

zawodnika, w tym do ich udostępnienia przez Świdwiński Ośrodek Kultury, w celu zamieszczania 

wyników z biegu oraz na nieodpłatną publikację wizerunku utrwalonego w przekazach 

telewizyjnych, internetowych, radiu, gazetach, magazynach i umieszczania wizerunku w 

materiałach promocyjno - reklamowych wydawanych przez Świdwiński Ośrodek Kultury. Ponadto, 

warunkiem uczestnictwa jest wyrażenie zgody na gromadzenie danych zawodnika do potrzeb 

administracyjnych i analitycznych oraz na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku zawodnika 

utrwalonego w formie fotografii lub zapisu video.  

4. Administrator może przekazać lub udostępnić dane osobowe wyłącznie tym podmiotom lub 

osobom (np. wolontariuszom wydającym pakiety), które realizują na zlecenie Organizatora 

czynności związane z organizacją i przebiegiem biegu, wyłącznie w zakresie niezbędnym do 

realizacji biegu. 



5. Administrator dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Zawodników 

zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z 

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych). Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed 

dostępem osób nieupoważnionych. Administrator zapewnia Zawodnikom realizację uprawnień 

wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z 

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych).  

  

XIV. Postanowienia końcowe: 

 

1. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie. 

3. Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z 

przeprowadzeniem i organizacją Biegu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za 

wypadki, ewentualne kolizje, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w 

trakcie lub po Biegu spowodowane przez uczestników imprezy lub osoby postronne. Uczestnicy 

ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wyrządzone szkody. 

4. Uczestnicy mają obowiązek przestrzegania porządku publicznego oraz stosowania się do poleceń 

służb porządkowych i osób zabezpieczających trasę Biegu. 

5. Organizator ma prawo usunąć z trasy Biegu oraz terenu imprezy osoby, które w jakikolwiek 

sposób zakłócają porządek publiczny, przebieg imprezy lub zachowują się niezgodnie z 

Regulaminem. 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie imprezy z przyczyn od niego 

niezależnych i niemożliwych do przewidzenia. 

7. Organizator zastrzega sobie ostateczne prawo wiążącej interpretacji Regulaminu w sytuacjach 

spornych. 

8. W sprawach nieobjętych Regulaminem rozstrzyga Organizator 

9. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec uczestników imprezy. 

Jednocześnie informuje, iż nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub 

od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci 



lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub 

uczestnictwem w biegu. 

10. Organizator zaleca uczestnikom wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących 

potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w biegu. 

 

 

  


